Hans Anker Jørgensen (1945)
Hans Anker Jørgensen, født i 1945, har gennem årene frem til sin
pensionering i 2005 arbejdet som præst ved en række kirker i Københavnsområdet blandt andet som studenterpræst ved Københavns Universitet.
Hans Anker Jørgensen er, ligesom Johannes Johansen, en af de nye salmedigtere, der
blev optaget i den danske salmebog fra 2002. Han har i årenes løb således digtet et
omfattende antal salmer, der blandt andet er udgivet i diverse salmesamlinger.
Hans Anker Jørgensens salmer forsøger i vid udstrækning, at lade evangeliet tale i et
sprog som appellerer til det moderne menneske. Han har specielt øje for dem, der
ikke hører til blandt de store og magtfulde i det industrialiserede samfunds hastige
udvikling. Evangeliet stilles således bevidst på deres side ud fra en ”kristen-socialistisk”
indfaldsvinkel, vendt mod magthavere, profitmagere, pampere og miljøødelæggere –
dette kan f.eks. ses af titlen på en af hans kendteste salmer: ”Du satte dig selv i de

nederstes sted.
Som konsekvens af sit ”politiske” udtryk er Hans Anker Jørgensens salmedigtning på
den ene side blevet mødt af stor begejstring og på den anden side af en vis skepsis og
modstand. Dette resulterede for eksempel i, at da salmebogskommissionen i 2000
fremlagde deres forslag til en ny udgave af salmebogen, indeholdt den kun én salme af
Hans Anker Jørgensen – endda i forkortet form.
Efter den offentlige høring i forbindelse med forslaget blev der imidlertid rettet op på
dette forhold, idet der i den endelige udgave af den nye salmebog blev medtaget hele 6
salmer af Hans Anker Jørgensen.
Den offentlige høring var således med til at gøre opmærksom på, at Hans Anker
Jørgensens salmer faktisk var meget populære og blev benyttet i et stort omfang ude
omkring i sognene, hvor mange af salmerne allerede var blevet sunget ind og anerkendt
over en årrække.
Hans Anker Jørgensens salmer rummer på én og samme tid en pudsig dobbelthed, der
giver sig til udtryk i kombinationen af moderne sprogbrug og traditionsbunden teologi.
I ”Salmehåndbogen” kan man således læse, at ”I den til tider heftige diskussion af
Hans Anker Jørgensens salmer, ikke mindst denne (”Du, som gir os liv og gør os
glade” – red.), har salmernes moderne virkelighedsbeskrivelser og – erfaringer ofte

skygget for det, som altid er tyngdepunktet i dem: konfrontationen mellem det kristne
evangelium og den tilværelse, mennesket oftest spiller fallit i forsøget på at magte”.

Hans Anker Jørgensen salmedigtning rejser, som det fremgår af ovenstående passage,
mange vigtige spørgsmål i retning af, hvad det er, der gør en salme god og nødvendig.
Indfaldsvinklerne til dette er mange og skaber ofte også heftige diskussioner om
salmens indhold, form og formål: er salmen for eksempel lovsang eller litteratur? Kan
salmen både være politisk og evangelisk? Osv.
En af kvaliteterne ved Hans Anker Jørgensens salmedigtning er, at han forstår at skrive
salmer til det moderne menneske, der lever et liv på modernitetens vilkår – på denne
måde kan hans salmer være med til at åbne for både det evangeliske budskab og den
store salmetradition og sangskat, som de er en del af.
Er arbejdet med hans salmer fra begyndelsen vurderet som meget politisk i sit anslag,
så har det med årene vist sig, at det i høj grad er traditionen og teologien, der bærer
hans salmedigtning. Selv svarer Hans Anker Jørgensen, i en artikel i Kristeligt Dagblad,
på spørgsmålet om, hvorvidt hans salmer er politiske således: ”Ja, på den fundamentale
måde, som er en uundgåelig konsekvens af evangeliet”.
Salmen ”Du, som gir os liv og gør os glade” blev skrevet i foråret 1982 som slutningen
på et foredrag med titlen: ”Ansvaret for det skabte”. Foredraget blev holdt på en
økumenisk familielejr på Ømborgen ved Mossø, hvor lejrens overordnede tema var
”Frans af Assisi”. Melodien til salmen, som Hans Anker Jørgensen også selv har
skrevet, kom først til senere. Det er ikke så tit, at man ser, at salmedigterne selv
komponerer deres melodier, men her har Hans Anker Jørgensen således selv skabt
begge dele.

Merethe Wendler
Merethe Wendler har skrevet melodien til Min Gud, min Gud.
Hun var organist ved Tingbjerg kirke, samtidig med at Hans Anker
Jørgensen var præst der. Hun skrev melodierne til flere af H.A. Jørgensens
salmer, og menigheden blev ”prøveklud” for de nye salmer.
Hun er nu gymnasielærer på Aurehøj gymnasium i København, hvor hun skriver
rytmisk kirkemusik.
Der er oprettet et ”Forum for rytmisk kirkemusik”, som arbejder på, at den rytmiske
musik i højere grad vinder indpas i folkekirkens gudstjenester.
Silkeborg Højskole har dannet ramme om flere af møderne i dette forum, da nogle af
højskolens lærere her har skrevet nye salmer.

